
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברוכ/ה הבא/ה לחוג לתואר שני בסיעוד באקדמית עמק יזרעאל. 

   30.10.22שנת הלימודים תשפ"ג תפתח ביום ראשון, ה' חשוון, 

 הלימודים הראשונה שלך במכללה המידע הדרוש לך נמצא ב: לקראת שנת 

 

 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 תשפ"ג מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

משולבת שבוע במכללה ושבוע מרחוק   מתכונתסמסטרים ב 2הלימודים יתקיימו ביום ג' במשך 

 בתאריכי השיעורים ואופן ההוראה בסילבוס שבאתרי הקורסים  יש להתעדכן לסירוגין.  

 להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': הלימודים בתוכנית 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

לימודי מחקר 
 ויסוד 

   

 2 2 סטטיסטיקה א'  14500

 0 1 תרגיל  –סטטיסטיקה א'   14500

 2 2 שיטות מחקר וסיעוד מבוסס ראיות   14501

התפקיד המנהיגותי של הסיעוד במניעת   14511
 זיהומים 

2 2 

 0 1 תרגול   –סטטיסטיקה ב'  14502

 2 2 מחקר איכותי וכתיבה אקדמית  14503

    לימודי ליבה

 2 2 מדיניות בריאות בעידן כלכלת בריאות  14504

 2 2 מנהיגות קלינית בסיעוד  14505

 2 2 אבחון ארגוני  14506

 4 4 עולמה הפנימי של האחות כמנהיגה ומטפלת  14507

פרקטיקום חלק א': אחות כמנהיגה קלינית   14508
 הלכה למעשה 

2 2 

 20 22  סה"כ 
 

 

סטודנטים < מידע לסטודנטים שירותים ל<  www.yvc.ac.ilאתר המכללה <

 חדשים.

http://www.yvc.ac.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן יהיה למצוא בקרוב בשנתון החוג לתואר שני   גפירוט ותקצירי הקורסים המוצעים לשנה"ל תשפ" 

 בסיעוד באתר המכללה. 

 

 סמסטרים )שנתיים(.  4נפרסת על פני  תכנית הלימודים

על הסטודנט/ית מוטלת האחריות לעקוב אחר תכנית הלימודים בחוג, המפורטת לפי שנים, ולוודא כל  

 לכל הקורסים של תכנית הלימודים   שרשום/השנה מחדש 

 

 שעות הינה קבועה ותישתל ע"י מזכירות החוג בסמוך לתחילת הלימודים. מערכת ה

 ניתן לראות את מערכת השעות שלך דרך תחנת המידע האישית =<מערכת שעות 

 

שים/י לב, רק לאחר הסדרת תשלומי שכר הלימוד ניתן יהיה לראות את מערכת השעות דרך תחנת  

 המידע האישית. 

 

 פניה למזכירות החוג: 

הגשת פניה < פניה  תחנת מידע לסטודנט<כניסת סטודנטים < דרך תחנת המידע: אתר המכללה<פניה 

 לחוג. 

 09:00- 10:30ה' -ימים א'ב  04-6423625טלפון שעות מענה טלפוני: 

 3, קומה 10, בניין 10:00-12:30ה' -ימים א'  שעות קבלה במשרד: 

 

 בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 בסיעוד, החוג לתואר שני 

 ראש החוג לתואר שני בסיעוד   – פרופ' חנה אדמי 

 מרכזת החוג לתואר ראשון ושני בסיעוד  -  גב' יעל טדרי

 מזכירות החוג לסיעוד - גב' שלומית תורג'מן וגב' אניה סורוקה 

 

 

 

 

 

 


